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  O C O  

 Một số kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn kết  

với xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì triển 

khai thực hiện trong năm 2019 

 

   Kính gửi:  

                                     - Thủ tướng Chính phủ, 

          - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

 

Chuẩn bị cho Hội nghị của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, được 

sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin báo cáo một số 

kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn kết với xây dựng Chính phủ 

điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai thực hiện trong năm 2019  

như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI  

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử 

do Văn phòng Chính phủ chủ trì đã có những kết quả tích cực trên tất cả các mặt 

xây dựng thể chế, thiết lập, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin để nâng 

cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước. 

Công tác xây dựng, rà soát thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt 

giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành đã đạt được những kết quả 

thiết thực. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính đã đi vào nền nếp, cả nước đến nay đã có 55/63 địa phương 

tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt 

tỷ lệ 95.8%. Các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành đã được rà soát, 

đã cắt giảm 3.451/6.191 điều kiện kinh doanh của hầu hết các bộ, ngành; cắt 

giảm 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 

thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết 

kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa vào khoảng hơn 18 triệu ngày 

công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.  

Tổ công tác, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 

Chính phủ đã có những đóng góp thiết thực vào việc cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua việc tổ chức họp, hội 

nghị đối thoại để cùng các bộ, ngành tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của 

của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam. Tổ công 

tác của Thủ tướng đã tiến hành 06 cuộc kiểm tra việc cắt giảm điều kiện kinh 
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doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 04 cuộc kiểm tra 22 bộ, cơ 

quan, 17 địa phương về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối 

liên thông gửi, nhận văn bản điện tử. 

Đối với các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian qua, Văn 

phòng Chính phủ cùng với các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ và đã 

được những kết quả tích cực trong thiết lập, triển khai các hệ thống Cổng dịch 

vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản 

điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống thành chính nhà nước, Hệ thống họp của 

Chính phủ. Các hệ thống này đều được bình chọn là những sự kiện công nghệ 

thông tin tiêu biểu trong năm 2019 và trong thời gian ngắn đã đạt được những 

kết quả hết sức tích cực. Cụ thể: 

1. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao chất lượng 

phục vụ thông qua thiết lập và vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia. 

 Từ đầu nhiệm kỳ, với quan điểm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người 

dân, doanh nghiệp làm trung tâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

những văn bản quy phạm pháp luật và có các chỉ đạo điều hành sát sao để thúc 

đẩy nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần cải thiện mối quan hệ giữa 

chính phủ và người dân, doanh nghiệp. Trong đó có thể kể đến như Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai Cổng dịch vụ 

công quốc gia và quy hoạch lại các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến  theo hướng mỗi bộ, mỗi địa phương chỉ có 1 cổng 

dịch vụ công. 

Văn phòng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành xây dựng 

Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành đầu mối kết nối với cổng dịch vụ công 

của bộ, địa phương để cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và 

doanh nghiệp. Hệ thống này cũng được tích hợp chức năng tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị để kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh, tồn tại trong quá trình 

phục vụ. 

Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (09/12/2019) 

đến ngày 09/02/2020, đã có hơn 44.200 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; có hơn 13.4 triệu lượt truy cập; hơn 854.000 hồ sơ đồng bộ trạng 

thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có 6.900 hồ sơ trực tuyến thực 

hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia được xử lý thành công; tiếp nhận, xử lý 

4.150 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ 3.900 cuộc gọi 

qua Tổng đài hỗ trợ (18001096). Những con số này cho thấy sự quan tâm rất lớn 

cũng như sự kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng một cổng 

tập trung để thực hiện các giao dịch trực tuyến với Chính phủ.  

100% Bộ, ngành, địa phương cũng đã cam kết đồng hành cùng Văn phòng 

Chính phủ trong quá trình triển khai, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến 
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thời điểm này, đã có 09/22 Bộ, cơ quan
1
 và 63/63 tỉnh, thành phố đã kết nối, tích 

hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, Bộ Công Thương, Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích hợp, 

cung cấp hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của bộ, cơ quan trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia và Bộ Tài chính cũng đã tích hợp, cung cấp dịch vụ 

cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, hủy tờ khai hải quan và khai bổ sung hồ sơ 

hải quan theo đúng tiến độ. 

Tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp 08 nhóm 

dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang phối hợp rất chặt 

chẽ với Bộ Công thương, Công an, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và 

Đầu tư, Y tế … để tiếp tục tích hợp các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công 

quốc gia. Trong quá trình này, cần sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương 

để rà soát, nâng cấp, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa việc thực 

hiện trước khi tích hợp lên Cổng. Đây là một trong những điểm khác biệt lớn để 

tạo ra hiệu quả so với các dịch vụ công đang vận hành, nâng cao hiệu quả, khả 

năng tiếp cận của người dân doanh nghiệp với các dịch vụ công trực tuyến và 

nâng số lượng hồ sơ làm trực tuyến.  

Không chỉ hướng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp, Cổng dịch vụ công quốc gia còn là công cụ giúp Chính phủ, các Bộ, 

ngành, địa phương giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, nâng 

cao tính minh bạch trong quá trình thực hiện, từ đó giảm các vấn đề tiêu cực, 

tình trạng tham nhũng vặt nảy sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Sau 2 tháng vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, đến nay Thủ tướng Chính 

phủ đã có 4 văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức 29 

cuộc họp với các Bộ, ngành, địa phương, có 07 văn bản đôn đốc việc kết nối, 

tích hợp và 02 văn bản đề nghị một số địa phương kiểm tra, xử lý đối với tình 

trạng không thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến hoặc tiếp nhận, xử lý còn 

chậm hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ, văn bản giấy khi cá nhân, tổ chức đã nộp văn 

bản ký số hay yêu cầu, bổ sung hồ sơ không đúng quy định.  

Cổng dịch vụ công quốc gia với một số các nền tảng dùng chung như hệ 

thống định danh, xác thực thông qua nhiều giải pháp bảo đảm mức độ an toàn; 

nền tảng thanh toán trực tuyến tập trung để chia sẻ với các Bộ, ngành sử dụng, 

từ đó tiết kiệm rất lớn cho đầu tư công nghệ thông tin trong giai đoạn tới. 

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới Chính phủ không giấy tờ 

thông qua ứng dụng công nghệ thông tin 

a) Thúc đẩy việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn 

bản quốc gia (khai trương ngày 12/3/2019)  

- Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ là bước đi quan trọng để thay đổi tác phong, lề 

lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc 

trên môi trường mạng, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian gửi, nhận văn 

                                           
1
 Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
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bản, thời gian xử lý công việc (ước tính sơ bộ tiết kiệm trên 1.200 tỷ đồng mỗi 

năm từ tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính, chi phí thời gian…), nâng cao 

năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Do vậy, việc khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn 

bản điện tử được đánh giá là một trong những sự kiện tiêu biểu trong xây dựng 

Chính phủ điện tử năm 2019. 

Trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối, liên thông với 95/95
2
 bộ, 

ngành, địa phương (100%) và Văn phòng Trung ương Đảng phục vụ gửi, nhận 

văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền. Tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ 

khai trương Hệ thống đến ngày 10/02/2020, đã có hơn 1,26 triệu văn bản điện tử 

gửi, nhận
3
 qua Trục liên thông văn bản quốc gia, số lượng văn bản điện tử gửi, 

nhận trong tháng thứ 10 so với tháng đầu tiên khi vận hành đã tăng gấp 02 lần.  

Văn phòng Chính phủ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam và ban hành 02 văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo
4
 đẩy 

mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản trên môi trường mạng và 

07 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai; tổ chức 02 

Hội nghị (sơ kết 6 tháng và 01 năm) và 35 buổi làm việc với các bộ, ngành, địa 

phương để đánh giá quá trình triển khai, thu thập ý kiến góp ý và hướng dẫn, 

thúc đẩy việc triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Văn phòng Chính phủ 

đã đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 Bộ, cơ quan
5
 và 10 

địa phương
6
 triển khai tốt công tác này. 

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang triển khai kết nối với Văn phòng 

Quốc hội, Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia và triển khai thử nghiệm kết nối 

tới các doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định
7
. 

- Về xử lý công việc trên môi trường mạng, một số cơ quan đã triển khai 

từ rất sớm, áp dụng đối với tất cả đơn vị trực thuộc và có hiệu quả như Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam… Hiện nay, 100% các cơ quan cấp Bộ và 100% các tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương đã triển khai, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành, tuy nhiên các hệ thống chỉ tập trung giải quyết phần gửi, nhận văn bản 

điện tử, hầu hết chưa hỗ trợ quy trình nghiệp vụ cũng như giải quyết công việc 

trên môi trường mạng. 

b) Đưa Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ 
(e-Cabinet) vào khai thác, sử dụng hướng tới Chính phủ không giấy tờ, theo dõi 
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.  

                                           
2
 65 cơ quan kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh và 30 cơ quan kết nối trực 

tiếp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia 
3
 Khoảng 302.801 văn bản điện tử gửi và 959.365 văn bản điện tử nhận 

4
 Văn bản số 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019 và Văn bản số 11796/VPCPkSTT ngày 26/12/2019 

5
 Văn  phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu 

Chính phủ. 
6
 Quảng Ninh, Sơn La, Long An, An Giang, Kon Tum, Cần Thơ, Hà Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Quảng Ngãi. 

7
 VNPT, Viettel, Tổng Công ty điện lực Việt Nam - EVN, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - VNPost,  

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank… 
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Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ họp 

và xử lý công việc của Chính phủ, Hệ thống e-Cabinet đã được đưa vào vận 

hành, giúp việc tổ chức lấy ý kiến các thành viên Chính phủ một cách đơn giản, 

nhanh chóng, hiệu quả trên môi trường mạng và góp phần rút ngắn thời gian, tiết 

kiệm chi phí in ấn, sao chụp tài liệu giấy các cuộc họp của Chính phủ. 

Từ ngày khai trương (24/6/2019) đến ngày 09/02/2020, Hệ thống e-

Cabinet đã phục vụ 12 hội nghị, phiên họp của Chính phủ (các đại biểu sử dụng 

tài liệu điện tử thay thế việc in ấn, sao chụp 42.276 tài liệu giấy) và thực hiện xử 

lý 229 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế việc phát hành 6.183 

phiếu giấy và 28.161 hồ sơ, tài liệu giấy kèm theo. 

Hệ thống đã được tích hợp chức năng hỗ trợ các Thành viên Chính phủ 

theo dõi tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

trên Hệ thống e-Cabinet. Hiện nay, hệ thống đang được tiếp tục hoàn thiện, nâng 

cấp để đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trên môi trường mạng. 

c) Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 

Triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ 

báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đang xây 

dựng, chuẩn hóa các quy trình tổng thể của hệ thống, quy trình liên thông các 

chế độ báo cáo; quy trình chia sẻ dữ liệu báo cáo…; xây dựng phần mềm Hệ 

thống thông tin báo cáo Chính phủ và phối hợp với Sáng kiến Việt Nam xây 

dựng, hoàn thiện các tính năng nâng cao của Bảng hiển thị trực quan tình hình 

biến động các chỉ số kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu các mô hình hệ thống báo cáo, 

mô hình trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành để bổ sung, hoàn thiện 

các tính năng của hệ thống, đang thử nghiệm kết nối, liên thông với các Hệ 

thống thông tin báo cáo của các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông 

tin và Truyền thông,... 

Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống 

thông tin báo cáo quốc gia và có văn bản hướng dẫn xây dựng, kết nối Hệ thống 

thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ (Công văn số 589/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020). 

II. Đ NH GIÁ CHUNG 

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết với cải cách hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực.  

Các hệ thống có ý nghĩa lớn trong triển khai Chính phủ điện tử như Trục 

liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 

trong hệ thống thành chính nhà nước, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý 

công việc của Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thời gian ngắn triển 

khai đã có những thành quả khích lệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Những 

kết quả này thể hiện bước đi đúng trong việc “nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động 

nhanh, kết quả lớn và bắt đầu từ những việc nhỏ” và triển khai hết sức bài bản 

với đầy đủ các căn cứ pháp lý, phân tích, đánh giá thực trạng triển khai, học tập 
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kinh nghiệm quốc tế, quyết tâm triển khai và phát huy được đồng hành của cả hệ 

thống chính trị.  

 Bên cạnh những kết quả như trên, trong triển khai các nhiệm vụ Chính 

phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa hoàn thành các văn bản 

quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai Chính phủ điện tử; một số 

nơi chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến chữ ký số trong văn 

bản điện tử, vướng mắc trong việc lập hồ sơ lưu trữ văn bản điện tử, tình trạng 

cấp phát chữ ký số chuyên dùng chưa đầy đủ; tình trạng từ chối hồ sơ thủ tục 

hành chính trực tuyến, không đồng bộ được trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia... Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức 

chưa có ý thức thay đổi thói quen, vẫn ưu tiên thực hiện theo các phương thức 

truyền thống. Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại một số 

địa phương vẫn đang trong quá trình hoàn thiện; số lượng dịch vụ công trực 

tuyến nhiều nhưng tỷ lệ phát sinh hồ sơ thấp, kém hiệu quả…; một số bộ, ngành, 

địa phương chưa chú trọng trong thiết lập hệ thống báo cáo điện tử và triển khai 

chậm so với dự kiến. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PH P TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Để thúc đẩy cải cách hành chính gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử 

nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan nhà nước, Văn phòng Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương: 

1. Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai 

trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, huy động, ưu tiên nguồn lực triển khai các 

nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng 

chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và chịu trách nhiệm 

trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai, chất lượng công 

việc. 

2. Các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ 

thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, bảo đảm khả năng đồng bộ trạng thái hồ sơ; tích hợp các nền tảng 

dùng chung với Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm định danh xác thực, thanh 

toán trực tuyến và khẩn trương hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục, xây 

dựng, kết nối, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; rà soát, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết 

định ban hành danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện. 

3. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản  

trên Trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm đầy đủ nội dung, thẩm quyền, thể 

thức, được ký số và xác thực theo quy định.  
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4. Căn cứ các chế độ báo cáo đã được chuẩn hóa, các bộ, cơ quan, địa 

phương khẩn trương thực hiện việc số hóa  các báo cáo, xây dựng Hệ thống 

thông tin báo cáo của bộ, địa phương và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ. 

5. Các Bộ, cơ quan: Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công an, Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các Nghị 

định làm nền tảng triển khai Chính phủ điện tử trình Chính phủ ban hành. 

6. Các bộ, ngành, địa phương có dịch vụ công dự kiến tích hợp, cung cấp 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý I/2020 chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng Chính phủ để tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa TTHC, hoàn thiện, 

nâng cấp hệ thống và tích hợp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, cụ thể:  

+ Nhóm dịch vụ công chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia theo tiến độ của tháng 12/2019, gồm: Nộp thuế điện tử đối với 

cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); nhóm thủ tục đăng ký 
giao dịch bảo đảm. 

+ Nhóm dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia trong Quý I/2020, gồm: Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ;  xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được 
cấp thẻ Căn cước công dân; Thu phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; Đăng 
ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký doanh nghiệp; Dịch vụ công 

khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch 
một cửa với Kho bạc Nhà nước; Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; Đổi giấy 
phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, Cấp mới giấy phép lái 

xe; Nhóm thủ tục về trang thiết bị y tế. 

7. Đối với bộ, cơ quan, địa phương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Giao 

thông vận tải,  các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, 

Cần Thơ) được lựa chọn triển khai thí điểm kết nối với Hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai kết nối thí điểm với 

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính 

phủ. Thời hạn hoàn thành trước tháng 03/2020 

Văn phòng Chính phủ kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ 

tướng Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BCTN, các PCN, 

các Vụ, đơn vị: TKBT, TH, HC, 

 Cổng TTĐT, TTTH; 

- Lưu: VT, KSTT (02b). 

 Ộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  

 

 

    Mai Tiến Dũng 
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